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LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS
Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo
Nr.3 bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, el.paštas
amgedv@gmail.com, kodas 303871378. Atsiskaitymo
saskaitaLT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija
„Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2
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Nr.5 (138)
Klaipėda 2019-05-11
pavadinimo autorius gerb. SAULIUS SAVICKIS – org. „MŪSŲ
MIESTAS KLAIPĖDA“ buvęs prezidentas. Internetinis
laikraštėlis skirtas visiems LIETUVOS ŽMONĖMS,
leidžiamas vieną kartą mėn. Užsiprenumeruoti galite
nemokamai amgedv@gmail.com; Visada galite
paremti! Būsime dėkingi už 2 %!
--------------------------------------------------------------------------------VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA!
PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS VEIKSMAI!
KADA MŪSŲ VALDŽIA IŠGIRS? (red.) LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO
REIKALŲ MINISTRAS

================================================
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Už viską reikia mokėti .
Už viską .
Už ruginės duonos riekę..Už šaltinio vandens gurkšnį.
Už pavasario saulės šypsnį.
Už gaivaus vėjo gūsį .Už tikrą ir amžiną meilę.
Už rytdieną...
Už viską reikia mokėti: Ne pinigais – savimi, Savo jausmais.
Savo gyvenimu. A.JANKELIŪNIENĖ (A.Jankeliūnienė)

SU ARTĖJANČIA LIETUVOS PREZIDENTO IŠRINKIMO ŠVENTE!
Karštame delne suvirpa žibuoklės žiedas - mėlyna- žemės akis,
Tegul nematomi jos spinduliai atveria Jūsų širdies kertelės vartus,
palinkėkit sau ir kitiems ,kad dienos būtų saulėtos ir giedros,
geros kloties,
šviesių minčių, jaukių pavasario dienų
autorius VIKTORAS KARPALOVAS
SVEIKINAME VISUS LIETUVOS SPAUDOS ATSTOVUS SU SPAUDOS
ATGAVIMO IR KNYGOS DIENA!

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI NAUJAI IŠRINKTAM LIETUVOS
RESPUBLIKOS PREZIDENTUI IR PALINKĖJIMAI: PRISIMINTI, KAD
PREZIDENTAS TARNAUJA LIETUVAI IR JOS ŽMONĖMS!

ŽEMAITIJA ŠVENCIA 800
METŲ!
Geriausiai apie ŽEMAITIJĄ
Klaipėdoje žino mūsų
mylima JANINA
ZVONKUVIENĖ, pati
kilusi iš to krašto ir
įsimylėjusi JĮ!
“Kas bus, tas bus, bet Žemaitis
nepražus!“
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Žemaitijos kunigaikštystė XVIII a. pabaigoje. Žemaičių kultūros draugijos iniciatyva 1999 m. pagal
istoriką Elmantą Meilų nupieštas žemėlapis. Dailininkas Arvydas Každailis

Šiame laikraštėlyje skaitykite:
1. REDAKTORĖS ŽODIS (naujas, svarbus) - 20 psl.
2. Svarbiausi ŽEMAITIJOS istorijos štrichai – 800 m. (pradžia)
3. Įdomi informacija: http://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/analize-kur-paskirstytos-lesoskuriu-savivaldybes-nepanaudojo-piniginei-socialinei-paramai

4. KVIETIMAS - KREIPIMASIS Į LRT
5. Raštas Socialinių reikalų ministrui (buvo praeitame numeryje), pagal jo
rekomendaciją – Klaipėdos m. MERUI ir jo atsakymas dabar.
4. LVT PRANEŠIMAI SPAUDAI I, II, III, IV
5. E.BIČKAUSKAS Mes didžiuojamės tuo, kad Lietuva patikėjo mums atkurti
Nepriklausomą Lietuvos valstybę.
6 LPS NARIŲ SVEIKINIMAS SU GIMTADIENIU.
7. SVEIKATA (svarbu 10 psl).
8. GYVENIMO FILOSOFIJA
9. MŪSŲ DRAUGAI

Pradžia, tęsinys Nr.6
Žemaitijos teritorijoje pirmieji pastovūs gyventojai šiaurės elnių medžiotojai įsikūrė
prasidėjus Aleriodo šiltmečiui, apie X tūkstantmetį prieš Kristų, pačioje paleoloto pabaigoje.
Ankstyviausiai Žemaitijos teritorijoje įsikūrę medžiotojai ir žvejai priklausė Kundos kultūrai.
IV-III tūkst. pr. Kristų dabartinėje žemaičių gyvenamoje teritorijoje buvo paplitęs
Narvos kultūros vakarinis variantas.


Ankstyvajame geležies amžiuje (500 m. pr. Kristų-erų riba), kaip matyti iš tyrinėtų to
laikotarpio kapaviečių, Žemaitijoje gyveno skirtingų kultūrų žmonės.


Apie 70-150 m. po Kristaus vakarų Žemaitijoje, pajūryje, gyventojų skaičius žymiai
išaugo (220-300 metais), o po 300 m. sumažėjo. Tai gali būti susiję su gyventojų migracija.


1219 m. pasirašyta Lietuvos ir Žemaitijos sutartis su Haličo kunigaikščiu. Iš šios
sutarties matyti, kad Žemaitijoje stipriausi kunigaikščiai buvo Gedvilas ir Vykintas, savo valdas
turėję vakarinėje arba pietinėje Žemaitijos dalyje.


1236 m. prie Šiaulių įvyko Saulės mūšis, kuriame žemaičiai (spėjama, kad jiems
vadovavo Žemaičių kunigaikštis Vykintas), nugalėjo kalavijuočius. Po šio mūšio praėjus
aštuoneriems mėnesiams įvyko kalavijuočių ir kryžiuočių politinis susijungimas. Teritorinį
susijungimą Ordinas tikėjosi įvykdyti per Žemaičių žemę.


Žemaičių sėkmę Saulės mūšyje daugiausia lėmė tai, kad tuo metu šiaurės ir vakarų
žemaičiai palaikė glaudžius ryšius ir vieni kitiems padėjo. Toks jų bendradarbiavimas
pastebimas ir kovose prieš Mindaugą.




1248-1252 metais Lietuvoje vykstant vidaus karui Žemaitija suskilo į dvi stovyklas.
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Vykinto pusėje prieš Mindaugą kovėsi tik vakarų žemaičiai. Šis karas padarė didelę įtaką
žemaičių kunigaikščiams, nes po to šie kunigaikščiai vis rečiau beminimi oficialiuose raštuose,
o iškyla didžiūnai.


1255 m. Žemaičiai jungtinių pajėgų vadu išsirinko kunigaikštį Algminą. Šioje sueigoje jis
suformulavo visą politinę programą, kurioje buvo numatyti ne tik konkretūs žemaičių
veiksmai, bet ir tolimesni šių veiksmų tikslai.




1253 m. atsinaujino žemaičių kovos su Livonijos ordinu.

1251 m. įvyko Tverų mūšis, kur Žemaičių kunigaikščio Vykinto valdomą pilį puolė
Mindaugas su savo kariuomene, bet jos nepaėmė ir pats buvo sužeistas. Kunigaikštis Vykintas
šiame mūšyje žuvo.


1259 m. įvyko Skuodo kautynės, kuriose žemaičiai nugalėjo Livonijos kryžiuočius. Žuvo
33 riteriai. Žemaičiai, tuo metu vykdydami atskirą nuo Mindaugo, 1251 m. sudariusio taikos
sutartį su Livonijos ordinu, politiką, intensyviai puldinėjo Livoniją.


1260 m. liepos 3 d. įvyko Durbės mūšis, kur žemaičiai, vadovaujami kunigaikščio
Treniotos, visiškai sumušė jungtines Livonijos ir Prūsų ordino jėgas. Žuvo 150 ordino riterių.
Ordinui po šio pralaimėjimo grėsė visiškas žlugimas, nes iškart prasidėjo Didysis Prūsų
sukilimas.





1329 m. kryžiuočiai, vadovaujami Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio, apgulė
Medvėgalio pilį, kurioje buvo apie 6000 žmonių. Žemaičiai atkakliai gynėsi, bet buvo priversti
pasiduoti. Vyrus, moteris ir vaikus pakrikštijo, bet netrukus jie vėl grįžo į savo senąjį tikėjimą.
Pilėnų pilies tragedija gerokai palaužė Žemaitijos jėgas ir pasipriešinimą ordinui. Po
1336 m. žemaičiai buvo priversti atsisakyti aktyvių veiksmų su ordinu.


Tęsinys sekančiame numeryje Nr.6.

PRANEŠIMAS SPAUDAI I.
2019 m. kovo 11 d. Vilnius
Mes ir mūsų tėvai esame Kovo 11-osios liudininkai, kūrėjai, puoselėtojai. Mes ir mūsų vaikai, anūkai
esame šios nuostabios dienos ir idėjos tęsėjai. Mes visi esame atsakingi, kad ši mūsų Tautos šventė
išliktų ne tik mūsų simboliu, bet ir mūsų idėja, mūsų telkimosi ir mūsų ateities pagrindas, mūsų Viltis ir
Įsipareigojimas. Įsipareigojimas sau ir mūsų vaikams.
Nepriklausomybė yra neįkainojama, nes ji matuojama mūsų Tautos auka ir mūsų Tautos ateitimi.
Lietuvos Visuomenės Taryba sveikina bendraminčius su mūsų Nepriklausomybės diena.
Kovo 11-oji, kurią mes patys kūrėme, puoselėjome, teišlieka neatskiriama mūsų valstybės
atkūrimo - Vasario 16-osios – idėjos kūnu ir dvasia!
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Lietuvos Visuomenės Taryba
***********************************

PRANEŠIMAS SPAUDAI II.

2019 m. balandžio 18 d. Vilnius
Š.m. balandžio 17 d. Registrų centras iš Lietuvos Visuomenės Tarybos (LVT) valdybos narių
išregistravo Aurimą Drižių ir Zenoną Jurgelevičių, nurodant, kad jų, kaip LVT valdybos narių,
įgaliojimai pasibaigė š.m. balandžio 09 d.
Š.m. balandžio 09 d. Aurimas Drižius pašalintas iš LVT narių dėl sąmoningai „Laisvame
laikraštyje“ tęsiamo žinomai melagingos informacijos skelbimo, kad LVT tariamai vykdo taip
vadinamą Stanislovo Tomo projektą, šios informacijos nepaneigimo ir nedalyvavimo valdybos
veikloje.
Š.m. balandžio 09 d. Zenonas Jurgelevičius pašalintas iš LVT narių dėl šiurkščių etikos bei LVT
Įstatų pažeidimų ir nedalyvavimo valdybos veikloje.
Aldona Birutė Jankevičienė, jos pačios prašymu išstojo iš LVT narių š.m. vasario 6 d.
Zenonas Andrulėnas š.m. kovo 6 d. pašalintas iš LVT narių dėl šiurkščių įstatų pažeidimų.
Jonas Mažintas ir Kazys Serbenta š.m. kovo 22 d. pašalinti iš LVT narių dėl šiurkščių įstatų
pažeidimų.
Visus šiuos iš LVT narių pašalintus asmenis Registrų centras išregistravo iš LVT valdybos narių,
nurodant, kad jų, kaip LVT valdybos narių įgaliojimai pasibaigė jų pašalinimo iš LVT narių
dienomis.
Zenonas Andrulėnas iki šiol neįvykdė LVT valdybos nutarimų ir neperdavė organizacijai jo
pasisavintų į LVT norinčių įstoti asmenų anketų, Facebook paskyros „Lietuvos Visuomenės
Taryba“ valdymo, LVT kasos dokumentų ir lėšų, kitų dokumentų ir teisių.
LVT valdyba primena visiems Tarybos nariams, kad nurodytais destrukciniais veiksmais yra
bandoma suklaidinti, jokie LVT susirinkimai ar posėdžiai neprisistatančių anonimų(o)
nurodomu laiku ir nurodomose vietose nevyks, dėl paminėtos destrukcinės veiklos, neteisėtai
naudojant organizacijos vardą kreiptasi į prokuratūrą.
Anonimiškai neteisėtą veiklą LVT vardu vykdantys asmenys neprisistato, LVT valdybai ir LVT
nariams jokių dokumentų nepateikia.
Eilinis visuotinis LVT narių susirinkimas, sutinkamai su LVT Įstatais, š.m. kovo 22 d. sušauktas
LVT valdybos ir įvyks š.m. balandžio 27 d. 12 val. KTU Senato salėje (Kaune, Donelaičio 73).
Pridedamas 2019-04-18 Registrų centro išrašas, patvirtinantis juridinius faktus, kad A.B.
Jankevičienė, Z. Andrulėnas, J. Mažintas, K. Serbenta, A. Drižius ir Z. Jurgelevičius nėra LVT
valdybos nariai ir LVT nariai, nurodyti jų įgaliojimų nutrūkimo laikas ir pagrindas.
Lietuvos Visuomenės Tarybos vadyba
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PRANEŠIMAS SPAUDAI III.
2019-05-08
„Dėl 2019 m. gegužės 12 d. referendumų“

LR Seimo iniciatyva š.m. gegužės 12 d. vyks referendumai dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 str.
ir 55 str. pakeitimų.

Referendume dėl pilietybės siūloma balsuoti už LR Konstitucijos 12 str. redakciją į:
„Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais
pagrindais.
Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos
Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės
pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis
negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis.
Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.“
Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomone, šis referendumas, kurio priėmimui reikia
daugiau kaip pusės piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus, pritarimo, labai
svarbus Lietuvos valstybės ateičiai, mūsų išeivijos ir Lietuvoje gyvenančių tautiečių
santykiams, tačiau paskelbtas neatsakingai ir nekorektiškai. Visų pirma, dėl to, kad LR Seimas
siūlo pritarti konstituciniam įstatymui dėl pilietybės įgijimo ir netekimo, tačiau šio įstatymo
projekto balsuojantiems nepateikė.
1991 m. mūsų parlamentas LR Aukščiausioji Taryba dirbo sąžiningiau - 1991-02-11 11 d.
priėmė LR konstitucinį įstatymą dėl Lietuvos valstybės, dėl kurio viso teksto Lietuvos piliečiai
balsavo 1991-02-09 d. visuotinėje apklausoje.
LR Seimas 2019 m. gegužės 12 d. siūlo balsuoti už abstrakčią formuluotę, kuri ne tik
pažeidžia Lietuvos piliečių ar turinčių teisę į šią pilietybę asmenų, gyvenančių ne ES ir ne NATO
šalyse, teises, skirsto Lietuvos piliečius į skirtingų teisių grupes, bet ir apgaudinėja
balsuojančius. Viešai teigiama, kad siekiama „išsaugoti Lietuvos pilietybę“, tačiau nutylima, kad
niekas iš Lietuvos piliečio neatima turimos pilietybės ir teisės į ją. Tik pats žmogus gali ir turi
teisę pasirinkti kitos šalies pilietybę. Nevykdant LR Konstitucijoje išdėstytų Lietuvos piliečio
pareigų, pilietybė prarandama, kaip ir numatyta daugelyje šalių, jei asmuo įgyja kitos valstybės
pilietybę.
Šis referendumas, jo šalininkų ir oponentų diskusija yra be turinio, t.y. be konstitucinio
įstatymo, kuriuo turi būti nustatyta Lietuvos pilietybės įgijimo ir netekimo tvarka ir kuriuo
būtų sprendžiami kelių pilietybių turėjimo šalininkų ir priešininkų ginčai. Tai supriešina ir
priešpastato Lietuvos piliečius, gyvenančius Lietuvoje ir išvykusiuosius.
LR Seimas pasielgė ne tik nesąžiningai, bet ir apgaudinėja balsuojančius. Galiojanti LR Konstitucijos
12 straipsnio redakcija faktiškai leidžia suteikti ar atkurti Lietuvos pilietybę bet kam. LR pilietybės
įstatymo 7 straipsnio, nustatančio Lietuvos pilietybės išsaugojimo išimtis, 2015-12-22 d. pakeitimu
išimtis pritaikyta net asmenims, kurie Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdami pabėgėlio statusą
Lietuvos Respublikoje. Tuo LR Seimas patvirtino, kad mūsų kilmės Lietuvos piliečiai yra antraeiliai,
lyginant su tais, kuriems šias teises LR Seimas, Respublikos Prezidentė ir LR Vyriausybė besąlygiškai ir,
pagrįstai manome, pažeidžiant LR Konstituciją, suteikė tiems, kurie nuo 2015 m. masiškai ir
organizuotai perkelinėja į Europos Sąjungą ir paskirsto ES šalims.
Tai patvirtina nesąžiningą Lietuvos valdžios institucijų elgesį Lietuvos Respublikos piliečių atžvilgiu.
Lietuvos valstybė neturi jokios moralinės teisės nespręsti Lietuvos piliečių pilietybės išsaugojimo
klausimo įgyjant kitos valstybės pilietybę Lietuvos piliečiams pagal kilmę, kurie ir dėl Lietuvos valdžios
kaltės buvo priversti po 1990 m. kovo 11 d. išvykti iš Lietuvos, tačiau negali neatsižvelgti ir į interesus
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tų, kurie liko gyventi Lietuvoje. Visa tai turi būti įvardinta ir išspręsta konstituciniame įstatyme, kurio
projekto LR Seimas nepaskelbė, tačiau už kurį balsuoti siūlo referendumo dalyviams. Tai yra didžiulė LR
Seimo nepagarba Tautai.
Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba referendumą dėl pilietybės, t.y. dėl labai svarbaus lietuvių tautai
ir jos išlikimui klausimo, vertina kaip nesąžiningą ir neatskleidžiantį tikrųjų Lietuvos valdžios ketinimų,
jei tokių išvis dabartinė Lietuvos valdžia turi.
Konstituciniu įstatymu turėtų būti sprendžiami ir kiti dabartinės redakcijos LR pilietybės įstatymo
nelogiškumai ir prieštaravimai, kaip antai – suteikiama teisė išsaugoti Lietuvos pilietybę sudarant
santuoką su kitos valstybės piliečiu ir įgyjant tos valstybės pilietybę, bet Lietuvos pilietybės neišsaugant, jei
iš Lietuvos išvykę sutuoktiniai Lietuvos piliečiai tapo kitos valstybės piliečiais; iš Lietuvos su tėvais išvykę jų
vaikai netenka Lietuvos pilietybės, jei įgijo kitos valstybės pilietybę, tačiau tų pačių tėvų užsienio valstybėje
gimę vaikai turi teisę į kitos valstybės ir Lietuvos pilietybę, kt.
Tačiau svarbiausia yra tai, kad Lietuvos Seimas turi apsispręsti, ar jis atstovauja lietuvių Tautą ir
gina Lietuvos piliečius, ar tik imituoja tai, faktiškai gindamas globalistinius interesus ir planus.
Besąlyginės teisės suteikimas turėti dvi pilietybes pabėgėliams, įskaitant ir Lietuvoje jiems suteiktą
Lietuvos pilietybę, parodo, kad LR Seimas gina ne Lietuvos piliečių teises ir interesus.
Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba, nenurodinėdama Lietuvos piliečiams, kaip jiems balsuoti šiame
iš esmės ydingame ir klaidinančiame referendume, kreipiasi į LR Seimą ir prašo atšaukti šį
referendumą, paruošti ir pateikti viešam Tautos svarstymui LR konstitucinio pilietybės įstatymo
projektą, ir tik po šio projekto viešo svartymo pateikti jį Tautos referedumui.
Lietuvos Visuomenės Taryba mano, kad kitas LR Seimo paskelbtas 2019 m. gegužės 12 d.
referendumas dėl LR Seimo narių skaičiaus sumažinimo (55 straipsnio pakeitimo) yra populistinis ir
esminių Lietuvos valstybės problemų nesprendžia. Tokiais referendumais nukreipiamas Lietuvos
piliečių dėmesys nuo esminių problemų.
Tačiau Lietuvos Visuomenės Taryba sveikina kiekvieną tiesioginio valstybės valdymo veiksmą, t.y.
Lietuvos piliečių dalyvavimą referendumuose, todėl ragina Lietuvos piliečius aktyviai dalyvauti
abiejuose 2019 m. gegužės 12 d. referendumuose ir balsuoti pagal savo sąžinę ir apsisprendimą.

PRANEŠIMAS SPAUDAI IV

(ištrauka )

eilinis visuotinis narių susirinkimas,
įvykęs 2019-04-27 d. 12

Protokolas Nr.1
3.1. ... Buvo svarstoma ar steigti Lietuvoje Etikos Universitetą, nes Klaipėdoje, Lietuvos pensininkų
susivienijimo organizacijos toks Universitetas veikia jau du mokslo metus ir jis save pateisino. Kai
Lietuvos pensininkų susivienijimo Tarybos narių paklausėme: ar reikia pratęsti Klaipėdos Etikos
Universiteto veiklą dar vieniems - tretiems metams – tai LPS Tarybos nariai nubalsavo už pratęsimą
vienbalsiai - kalbėjo Aldona Marija Gedvilienė.
Nutarta įsteigti LIETUVOJE ETIKOS UNIVERSITETĄ: už 55 balsai (vienbalsiai)...
6.

... Nepriklausomo instituto – Tautos Tribunolo įkūrimas Lietuvoje. Kalbėjo Arvydas Širvinskas.

Nutarta įkurti Lieuvoje LVT TRIBUNOLĄ: už – 50 balsų; prieš – 1, susilaikė – 4.
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... Pasiūlyta LVT organizacijoje įkurti jaunimo grupę. Daugelis kalbėtojų pasisakė už tokios grupės
sukūrimą.
6.1.

Nutarta įkurti LVT JAUNIMO GRUPĘ: už – 55 balsai; prieš – 0, susilaikė – 0.

KVIETIMAS
vienytis buvo nusiūstas š.m. balandžio 07d:
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubui,
Lietuvos Forumas ir kitoms
Lietuvos Tautinėms Visuomeninėms organizacijoms/
Gedimino pr. 53, VilniusUN
Lietuvos visuomenės taryba, k. 304973418 2019-02-18 Vilnius
zigmas.vaisvila@lrs.lt, kazys@elekta.lt, valdyba@lietuvosvisuomenestaryba.lt

DĖL BENDROS LRT VISUOMENINĖS LAIDOS
Lietuvos visuomenės tarybos valdyba š.m. vasario 6 d. posėdyje nutarė kreiptis dėl bendros LRT
visuomeninės laidos „Atgimimo bangos“(ar ,,Visuomenės balsas“). Priimtas nutarimas kreiptis į LRT ir
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubą, bei kitas visuomenines tautines organizacijas dėl
bendros savaitinės LRT visuomeninės laidos kaip 1989m buvusi „Atgimimo banga“(dabar galėtų būti
,,Visuomenės balsas“) atsiradimo LRT televizijos eteryje. Atstovauti asociaciją Lietuvos visuomenės
taryba šiuo klausimu pavesta Lietuvos visuomenės tarybos valdybos nariui Kaziui Grabiui ir valdybos
pirmininkui Zigmui Vaišvilai.
Manome, kad Lietuvos visuomenės informavimas LRT eteryje yra vienpusiškas ir neprofesionalus,
net ignoruojantis visuomenės nuomonę. Todėl kreipiamės, į Jus, Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signatarų klubą, kaip istorinių Lietuvos Atgimimo laikų dalyvius, kartu kreipiamės į Nepriklausomybės
Gynėjų Sąjungą, Lietuvos Laiasvės Kovotojų Sąjungą, Tautos Forumą, Lietuvos Sąjūdį, Lietuvos
Nepriklausomybės Gynėjų Sausio 13-sios broliją, Lietuvos politinius kalinius ir tremtinius, Lietuvos
vietinės rinktinės karių ir jų šeimų klubą, Lietuvos 1941m birželio 22-28d sukilėlių sąjungą, Lietuvos
Šaulių sąjungą, Jungtinį Demokratinį Judėjimą, Lietuvos visuomeninį judėjimą ,,Už Kalbą ir Tautą“,
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą, ir kitas tautines-patriotines organizacijas kaip Lietuvos
valstybingumo bei demokratinės visuomenės puoselėtojus, dėl pastangų suburti visuomeninių
organizacijų pastangas, kad užtikrinti nevienpusišką informacijos Lietuvos visuomenei pateikimą.
Sulaukę atsakymų iš Jųsų organizacijų raštu kreipsimės į VŠĮ LR nacionalinio radio ir televizijos
tarybą, bei LRT programų departamentą, kad Lietuvos visuomeninėms organizacijoms būtų skirta
2(dvi) savaitinės valandos ,,Atgimimo bangai“(,,Visuomenės balsas“) laidai. Jose rotacijos principu
galėsime viešinti Tautos bei valstybės aktualijas, teikti siūlymus ir reikalavimus.
Kviečiame drauge Jus būti šios svarbios ir visuomenei aktualios iniciatyvos vedliais.
Pagarbiai, Lietuvos visuomenės tarybos Valdybos narys Kazys Grabys
Valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila

RAŠTAI: Toks LPS raštas buvo pasiųstas Lietuvos Socialinių reikalų ir darbo
ministrui (buvo praeitame numeryje, tačiau galima įtarti, kad ministras jo
neskaitė), pagal jo atsakymą, gauta rekomendacija - parašyti Klaipėdos merui.
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LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS)
Klaipėda 2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo Nr.3 bt 4 92250,

Klaipėda, telef. 866673965, el.paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378. Atsiskaitymo
saskaitaLT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas
300087289 Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAIPĖDOS M. MERUI VYTAUTUI GRUBLIAUSKUI,
KLAIPĖDOS M. TARYBAI

Raštas Nr. 7 – kms. 4-47

Atsakymas būtinas

LPS Tarybos protokolas Nr.11.
Klaipėda, 2019-03-28.

Sveiki, gerb. Mere ir Tarybos nariai, persiunčiu mūsų laišką, siųstą socialinių reikalų ir
darbo ministrui ir gautą atsakymą, prašome dar kartą atsižvelgti į mūsų senjorų situaciją mūsų
mieste, nes ji nėra normali: 1. savivaldybėje nėra atsakingo už senjorų reikalus; 2. neturime
informacijos kaip ir kada teikiama parama skurstantiems; 3. reikėtų pasimokyti iš kitų miestų
(pvz. iš Neringos) kaip rūpintis senjorais : skiriamas autobusas išvykoms nors porą kartų per
metus, savivaldybė organizuoja visiems senjorams bendrus renginius, kuriuose susipažįstama
ir susidraugaujama.
Vienas senjorų organizacijas finansuojate, o kitoms atsukate nugarą, kodėl skaldote ir
priešinate savo miesto senjorus? Noriu priminti, kad dar nei vienas žmogus neišvengė to
momento, kai atėjus laikui, taps senjoru:" kas rūpinasi senjorais šiandien - tas rūpinasi savo
ateitimi", atleiskite, kad primenu tokias amžinas tiesas, bet deja...
Mūsų organizacija daug dirba, turi Etikos Universitetą ir Sveikos gyvensenos mokyklą:
pirmasis veikia jau antrus mokslo metus, (primename, kad vienas iš svarbiausių Visatos dėsnių
– priežasties ir pasekmės dėsnis), tačiau jokio dėmesio iš miesto valdžios nesulaukiame, ar tai
teisinga? Lektoriai dirba nemokamai, bet ir dovanėlių reikia. Jau 16 metų dirbu visuomeninį
darbą nemokamai ir visas darbo priemones ir kanceliarines prekes tenka įsigyti iš savo
pensijos, ar toks savivaldybės „rūpestis“ gali džiuginti? Jau eilę metų (nuo 2012).
leidžiame internetinį laikraštėlį „Auksinis Ruduo“, kuris taip pat be finansų neįmanomas, ar kas
nors apie tai pagalvoja? Kada savivaldybė atsisuks veidu į miesto senjorus ir pradės nors
retkarčiais apie juos prisiminti?
Mums reikėtų:
1. Norime, kad savivaldybėje būtų senjorų (senjorų amžiaus) atstovas (komisijos ar komiteto
forma), kaip yra jaunimo reikalų, sporto ir pn. Savivaldybėje svarstant senjorų reikalus, norime
dalyvauti senjorų reikalų sprendime. Toks senjorų atstovas registruotų visus senjorus ir galėtų
įteikti kvietimą dalyvauti senjorų organizacijose, kad jis neatsidurtų prieš kardinalų gyvenimo
pasikeitimą (ypač, jeigu tuo pačiu netenka ir darbo), t.y. prieš gyvenimo vakumą.
2. Norime gauti savivaldybės tarybos patvirtina piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos
aprašą, kuriame nustatyta: piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo tvarką, Reikėtų,
kad savivaldybės atsakingas už paramos skyrimą viešai atsiskaitytų (miesto laikraštyje) apie
pašalpos prašymus ir teikimus ir kokio dydžio pašalpa privaloma (žinome, kad yra nustatytas
dydis). .
2. Kokiu būdu savivaldybė praneša žmogui, apie tai, kad jam priklauso socialinė parama ir
kokios rūšies ta parama (vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė)? Pasirodo yra galimybė ją
didinti ir mažinti, nuo ko tai priklauso? (skelbkite miesto laikraštyje visą informaciją skirtą
senjorams).
3. Kaip, mirus vienišam senjorui, tvarkomi jo turtiniai reikalai?
4. Kada bus sukviestos visos pensininkų organizacijos į bendrą renginį, kuriame būtų aptarti
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senjorų reikalai mieste? Gerb. Seimo narys S.Gentvilas kartą buvo sukvietęs senjorų atstovus,
išklausinėjo apie problemas ir žadėjo atsakyti į visus klausimus, tačiau atsakymo nėra iki šiol,
nėra ir jokių pasikeitimų, o mes tikėjomės, bet deja...Mes pageidautumėm, kad susitikimai būtų
tik prasmingi...
5. Kada bus pilnai patenkintas senelių namų poreikis miesto senjorams?
6. Globos namuose vieniši senjorai, ten patekę, labai greitai miršta (žmonėms tai sukelia blogas
mintis), nuo ko tai priklauso?
7. Jau seniai savivaldybeje buvo kalbama apie privažiavimą prie Bendruomenės namų, kas
numatoma ir kada bus pradėti darbai? Dabar privažiavimo kelias (per to rajono kiemus labai
blogas – išdaužytos aštriais kraštais duobės (gali sugadinti padangas), nes judėjimas tuo kiemu
labai intensyvus, kartais priešpriešinis eismas tampa pavojingas, todėl labai reikia pasirūpinti
normaliu privažiavimu.
8. Mes jau prašėme, kad apšviestų takelį per parką nuo Bendruomenės namų iki Žvejų Kultūros
rūmų, kuriuo eina daugelis Bendruomenės namų lankytojų, tačiau iki šiol dėmesio
nesulaukiame.
9. Senjorai laukia, nesulaukia, kada važiuos miesto transportu nemokamai, kiti miestai tai jau
suorganizavę.
10. Kodėl senjorai miesto baseinuose negali lankytis nemokamai, o turi stovėti bendruose
eilėse, kai ne visi gali, o senjorams judėjimas būtinas.
11. Kodėl senjorams nėra organizuojami sporto užsiėmimai? Turėtų būti tam skirtos patalpos,
užsiėmimų grafikai, skirti treneriai ir gydytojas, kad užsiėmimų metu, būtų pilnai apsaugoti
nuo netikėtumų. Kada miestas turės senjorų sporto programą?
12. Reikėtų pagalvoti apie senjorus tuo metu, kai jie netenka darbo ir lieka prieš gyvenimo
vakumą. Kas galėtų tokiam senjorui įteikti pakvietimą į mieste veikiančią senjorų organizaciją,
kad iš karto neliktų be užsiėmimo, o galėtų aktyviai įsijungti į savo miesto ar Respublikos
gyvenimą.
Prašome atsakyti į kiekvieną klausimą atskirai. Ačiu už visus atsakymus.
Aldona Marija Gedvilinė
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt Meilė viską valdo pasaulyje!

SVEIKATA
Apgailestauju, „Sveikata savo jėgomis“
TAI MANO AUTORINIS DARBAS, KURTAS 20 METŲ! panaikintas be jokios priežasties (tiesa –
norėjo apkaltinti, kad laiku nesumokėjau, tačiau pavyko įrodyti, kad negavau laiku saskaitos),
nors Telia rašo. Kad

AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGA YRA! BET, KAIP MATOTE – JOS NĖRA...
Visos autoriaus teisės į Telia Lietuva, AB svetaines ir jose pateiktą informaciją, įskaitant, bet
neapsiribojant, visus joje pateiktus dokumentus, tekstus, atvaizdus, skaičius, grafikus, vaizdo ar
garso įrašus ir kompiuterinius kodus, yra saugomos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka.
Draudžiama be išankstinio raštiško Telia Lietuva, AB sutikimo šioje svetainėje esančią
informaciją bet kokia forma ar priemonėmis atkurti, platinti, skelbti ar kitaip naudoti
pažeidžiant Telia Lietuva, AB intelektinės nuosavybės teises. Svetainėje pateikiami trečiųjų
asmenų intelektinės nuosavybės objektai saugomi trečiųjų asmenų.

Dar viena problema: telia nurtaukė internetą visai savaitei
(netyčia prasitarus vienam iš remontininkų – buvo specialiai kažkas
sugadinta).Labai dėkoju gerb. Seimo nariui N.Puteikiui ir
„Respublikos“ žurnalistui gerb. Ričardui Šepučiui, kurie padėjo
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atgauti internetą. Taip darosi aišku, kad telia trukdo (gal pagal
užsakymą?) visuomeninikams dirbti!
GAUTAS ATSAKYMAS prie čia įkelto atsakymo papildyta sekančiais dokumentais:
1. Materialinės paramos teikimo aprašas (17 psl.); 2. Piniginės socialinės paramteikimo
tvarkos aprašas (11 psl.).
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E. Bičkauskas. Mes didžiuojamės tuo, kad Lietuva patikėjo mums
atkurti Nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Egidijus Bičkauskas, www.alkas.lt
2019 03 11 14:22
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Egidijus Bičkauskas | penki.lt nuotr.
Nepriklausomybės Akto signataro Egidijaus Bičkausko kalba, pasakyta kovo 11 dieną iškilmingame Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime Seime.
Mieli kolegos Signatarai,
Jūsų Ekscelencijos,
Seimo ir Vyriausybės nariai,
Gerbiami šio posėdžio dalyviai ir klausytojai,
stengiuosi prisiminti tą dieną prieš 29-erius metus ir įvykius iki jos.
Išvakarėse Sąjūdžio remtų kandidatų, jau išrinktų į Aukščiausiąją Tarybą, susirinkimas neabejojo –
Nepriklausomybė turi būti paskelbta rytoj. Turime būti ryžtingi ir drąsūs. Pasaulis to laukia ir neabejotinai
mus parems, pripažindamas mūsų atkurtą valstybę. Dėl to pasaulyje iš esmės niekam nekyla nei ginčų, nei
abejonių. Tereikia mūsų ryžto ir apsisprendimo. Ir tik nedaugeliui to susirinkimo dalyvių, bene penkiems,
prieš keletą dienų Maskvoje susitikusiems su JAV ambasadoriumi Maskvoje, buvo žinoma: tiesa lieka tiesa,
vertybės vertybėmis, neginčytinos teisės – teisėmis, tačiau jokio mūsų paskelbtos Nepriklausomybės greito
pripažinimo (o gal esant tam tikroms aplinkybėms ir iš viso pripažinimo kada nors) tikėtis pagrindo nėra.
Prisimindamas tą dieną, atvirai pasakius, iki dabar nežinau, ar mano to susirinkimo metu pasirinktas
aplinkybių, turėjusių sugrąžinti daugumą į realybę, nuviliančių ir mane, nutylėjimas buvo moralus.
Tuomet nebuvo laiko apmąstymams, o gal net iki galo suprastų žinių apie tai, kodėl gi tos pačios didžiosios
demokratinės valstybės, daug dešimtmečių konstatavusios mūsų atrodytų neginčytinas teises į
nepriklausomybę, t. y. neginčytinos vertybės pažeidimo faktą, dar II pasaulinio karo pabaigoje Jaltos ir
Potsdamo konferencijose iš esmės pačios (kad ir be jų išreikšto noro) atidavė mus į Sovietų Sąjungos rankas.
Nebuvo laiko ir pamąstymams, kuri svarstyklių pusė II karo pabaigoje turėjo nusverti – galimo karo tęsinio,
atnešančio dar dešimtis milijonų aukų, ar Lietuvos nepriklausomybė, kuri mums buvo didžiausia vertybė,
tačiau globaliam pasauliui tik viena ir ne pati didžiausia vertybė iš daugelio.
Tuo metu viduje buvo tik skaudu ir apmaudu.
Tik palaipsniui tapo suprantama didžiųjų, na, ir kitų laisvojo pasaulio valstybių veiksmų prasmė tą pačią
mums svarbią 1990 metų kovo 11-ąją. „Ant kortos“ buvo statomas „didysis blogis“ – bolševizmas ir jo paties
deklaruojama šio blogio ekspansija į visą pasaulį, ir dar branduolinė, ir galimybė nuo jo išsilaisvinti, ir šios
galimybės, tuoj pat visais lygiais pripažinus Lietuvos siekius, galimas sužlugdymas. Nulėmė didesnę vertę
didžiosioms valstybėms turėjusi galimybė pasiekti pergalę „šaltajame kare“. Neabejoju, jog pasirinkimas,
žvelgiant ne iš Lietuvos, o iš didžiųjų valstybių interesų taško, taško, aprėpiančio didelę dalį žmonijos buvo
teisingas.
Tuo metu atrodė kitaip.
Beje. Tik vėliau iki galo supratau, jog ir Nepriklausomybę mes praradome ne dėl kokių nors savo veiksmų (ar
neveikimo), ne dėl kokios nors klaidingos užsienio politikos (nors jos, mano požiūriu, buvo irgi pakankamai),
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o tik todėl, kad būtent tokie, nepriklausomai nuo mūsų veiksmų, buvo tuometinių didžiųjų valstybių ar, jeigu
galima taip pasakyti, didžiųjų tuometinių galių interesai. Na, greičiausiai turėjome gintis ginklu, bet tai tik
daugiau garbės, o ne realaus vyksmo pakeitimo klausimas.
Manau, jog ir dabar grėsmės mūsų saugumui, nepriklausomybei kyla tiesiogiai ne iš mūsų, t. y. Lietuvos
santykių su Rusija ar požiūrio į ją, arba tiksliau, ne vien tik dėl to, o iš didžiųjų pasaulio galių tarpusavio
santykių ir galimų konfliktų tarp jų, kai siekiant jų išvengti ar juos sureguliuoti, gali iškilti klausimai dėl tam
tikrų nuolaidų ar aukų.
Suprasdamas galimas konfliktines situacijas tarp šių galių puikiai suprantu, jog Lietuva nėra, nebus ir negali
būti viena iš pagrindinių geopolitinių žaidėjų, tačiau, suprasdamas šių galių konfliktų pavojus būtent mums,
nenoriu, kad Lietuva būtų tokių konfliktinių santykių viena iš žiežirbų ar katalizatorių. Viena ar kartu su
kitais. Pati sau, ar kad ir nesąmoningai ar net norėdama įsiteikti ir vykdydama kitų valią ir sudarydama
situaciją, kai ir dėl pačių mūsų veiksmų galime tapti derybų objektu ar vieta, kur spręstųsi pats konfliktas.
Mano požiūriu, mums mūsų nepriklausomybė yra ir bus pati didžiausia vertybė, nesvarbu kaip į ją bežiūrėtų
didžiosios pasaulio galios. Labai rezervuotai vertinu mūsų vadovų pastangas iškvosti naujuosius galingųjų
lyderius: ar galimo konflikto metu jis ar ji pasiryžę ginti mūsų nepriklausomybę. Viena vertus, bijau, kad tą
lyderį mes statome į sudėtingą padėtį jo paties, galbūt, labai protingai konstruojamame politiniame lauke,
kita vertus konkrečios aplinkybės, kaip užsiminiau anksčiau, gali padiktuoti visai kitus sprendimo būdus. Na,
o bent man svarbiausia, ką gi reikštų to lyderio neigiamas atsakymas. Tai, kad tuomet mes patys savęs
neginsime. Nemanau, kad dėl to turėtų kilti kokios nors abejonės ir tokioms mintims neturėtų būti sudarytos
net prielaidos. Garbingas atsakas privalo būti ir bus, net tais atvejais, kai mums būtų prikaišiojama dėl
didesnių, jų požiūriu, vertybių nepaisymo.
Istorinė patirtis rodo, kad vertybės, kurios atrodytų akivaizdžios ir svarbiausios mums, gali tokiomis ir
nebūti ar būti gerokai mažiau svarbios, žiūrint į jas kitomis, ypač didesnėmis akimis. Vienaip ar kitaip
nesinorėtų būti žaisliuku ar nurodymų vykdytoju didelių žaidėjų, kurie dažnai žaidžia pagal savo taisykles,
rankose.
Kalbėdamas apie grėsmes mums vadinamomis įprastinėmis priemonėmis, netikiu, jog tarp mūsų įvardijamo
kaip priešas politikų, galinčių priimti sprendimus, gali atsirasti bepročių, kurie, žinodami realų ginkluotės,
gyvosios jėgos santykį ryžtųsi tyčiniam, o ne kokios nors klaidos, kad ir techninės, išprovokuotam konfliktui
su Lietuva. Konfliktui neabejotinai iššauksiančiam susidūrimą su mumis ir mūsų sąjungininkais. Tiesa, dėl
beprotystės, prisimenant kai kurių rusų ideologų sapne matytus svaičiojimus apie didžiąją Rusiją, manau,
tuoj pat susilaukčiau prieštaravimų. Į tai atsakau – jeigu toks beprotis atsirastų, tai jokios atgrasymo,
ginklavimosi priemonės taip pat neturi jokios realios prasmės.
Nebandau ginčyti skiriamos krašto apsaugai 2 proc. sumos (įsipareigojimus, net žodinius, reikia vykdyti),
tačiau skeptiškai žiūriu į avansinius politinius pareiškimus dėl didėsiančių išlaidų ateityje. Kokios bebūtų
tolesnės išlaidos savarankiškos gynybos prasme, jos nesukurs adekvatumo, o todėl, mano požiūriu, jos
paprasčiausiai perteklinės.
Ar darydami tokius politinius pareiškimus, mes nestatome į keblią padėtį savo artimiausių partnerių
Europos Sąjungoje? O gal tai darome sąmoningai ir paskatinti? Ar naiviai tikimės, kad didindami fizinės
gynybos, karinės technikos apimtis, mes priversime oponentus atsisakyti to paties?
Manau, jog toks procesas, tai tik kaip pasaka be galo (geriausiu atveju), o blogiausiu – veda į tyčinio ar
netyčinio (kad ir techninio) konflikto galimybę ir parodo mūsų politikų nepajėgumą ar tiesiog nenorą spręsti
susidarančių situacijų politinėmis priemonėmis arba, o tai dar blogiau, tolesnę ir nekintančią politinę kryptį,
beje, gal ir netiesiogiai, tačiau skatinant ta kryptimi eiti ir kitus.
Kalbant materialiai, jeigu taip būtų visko pertekusioje valstybėje, tai galima būtų vertinti kaip leistinus
„suaugusiųjų žmonių žaidimus“, bet mūsų atvejis ne visai toks. Pozicijos lyderis, vertindamas naudą, kurią
suteiks daugiau negu abejotinas referendumas dėl Seimo narių skaičiaus sumažinimo, įvardijo vieno
kasmetinio vaikų darželio kainą. Aš kalbu ne apie vieną ir ne apie dešimtį, o šimtus tų pačių darželių, o
tiksliau prarandamas galimybes investuoti į žmones – pagrindinį Nepriklausomybės garantą. Į žmones, kurie
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ne mažiau efektyviai, o mūsų sąlygomis gal ir rezultatyviau negu bet koks ginklas, bet kokiam agresoriui tiek
žodžiu, tiek elgsena tartų – tai ne tavo, tai mano Lietuva.
Galbūt neribotai investuojant į kitų šalių karo pramonę, o per tai į mūsų ginkluotę (sakau neribotai, nes
optimalaus skaičiaus taip niekas niekada ir nepasakė) kalba eina apie „didįjį pasienio mūšį“ sulaukus
pagalbos.
Štai čia ir keliu sau klausimą, į kurį tikrai neturiu atsakymo.
Ar mes konstruodami savo politiką galime leisti prabangą rizikuoti savo nedidele teritorija, nedidele tauta ir
jos išlikimu, suteikdami galimybes tam didžiajam mūšiui vykti būtent čia? Ar mes galime leisti prabangą,
kurią galbūt turi didžiosios valstybės, didžiosios galios ir iš esmės kurių konfliktas ir būtų sprendžiamas?
Neturiu vienareikšmio atsakymo. Patriotinį-lozunginį atsakymą turbūt suformuluočiau labai greitai, o
pasverto ir atsakingo, deja, kol kas neturiu.
Iš tiesų, kartais keliu net sau nepatogius klausimus. Kodėl, pavyzdžiui, būtent mes turėjome ekonominę
blokadą, kodėl būtent pas mus vyko sausio įvykiai ir pan. Mes tai ištvėrėme, tuo didžiuojamės, bet…
Tai nėra nei susitaikėliškumas, nei vertybių, kurios gali būti pasiekiamos ir išpažįstamos nebūtinai
tiesmukiškai, atsisakymas. Pamenu Islandijos ambasadoriaus Maskvoje tuoj pat po Lietuvos pripažinimo
pasakytus žodžius: „Turi ateiti tas laikas, kai mažos valstybės darys didelę politiką“. Nuo savęs pridėčiau –
išmintingą, santūrią, ne nuolankią, bet orią politiką.
Atviros ir, mano nuomone, būtinos diskusijos, atsisakant išankstinio oponento prirašymo į Lietuvos priešus,
reikalingos, būtinos, tarp jų ir ypač čia, Seime.
Ar kaip apie visavertę diskusiją, ar iš viso kokią nors diskusiją, negūžčiojant pečių, galima kalbėti apie kad ir
įstatymo tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir JAV Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo
gynybos srityje ratifikavimo priėmimą. Dokumentas svarstytinas ne tik politiniu, tačiau ir konstituciniu
aspektu. Jo pateikimas, svarstymas ir priėmimas Seime užtruko lygiai 25 minutes, svarstymo ar priėmimo
metu nepasisakė nė vienas Seimo narys.
Nekalbu apie paties ratifikavimo reikalingumą, ar ne, kalbu apie patį požiūrį į itin rimtą klausimą.
Atkurdami nepriklausomybę turėjome galvoje anuomet egzistavusią nepriklausomybės, suvereniteto
sampratą. Keičiantis pasauliui keitėsi ir ši samprata. Klasikinės nepriklausomybės jau nebėra ir negali būti.
Kai kur atiduodi, kai kur gauni. Gal net daugiau. Dabartinėmis sąlygomis esu Europos projekto šalininkas.
Kaip objektyvios, neišvengiamos būtinybės jai tampant pasaulio galios subjektu ir konkuruojant su kitomis
pasaulio galiomis. Šioje didelėje interesų ir ambicijų priešpriešoje Lietuva negali būti viena.
ES amorfinė, bejėgė, negalinti priimti sprendimų taip pat betikslė, o jos realus stiprumas neatsiras iš niekur.
Jis gali atsirasti tik iš jos sudedamųjų dalių, taip pat ir iš Lietuvos.
Kur siekdami išsaugoti savo tapatybę bei unikalumą, jeigu norite – šiuolaikinę nepriklausomybę, mes turime
užbrėžti raudonąsias linijas, kokiais etapais, ką galime paaukoti, o ko ne – tai iš tikrųjų neatidėliotino
būtinumo, t. y. šiandienos klausimai, reikalaujantys išimtinių diskusijų ir sprendimų.
Tikiuosi, ne tokio pobūdžio, kaip, jeigu pamenate, buvo su „komjaunuolišku spartumu“ ratifikuojant čia
Seime ES konstitucijos projektą, kuris dėl jo forsavimo aplenkiant laiką ir objektyvius procesus galėjo būti
tarsi „peilis“ visam Europos projektui.
Gerbiami Seimo nariai, nenusišalinkite nuo pačių svarbiausių Lietuvos ateičiai politinių klausimų svarstymo
ir, o tai ne mažiau svarbu, priešinkitės bet kokių barjerų statymui aptariant ir diskutuojant šiuos klausimus
visuomenėje. Bendrą ir neginčijamą politinę kryptį jau turėjome.
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Manau, jog šie klausimai neturėtų likti nuošalyje nei renkant Europos Parlamento narius, nei, juo labiau,
Respublikos Prezidentą.
Nepretenduoju į tiesos monopolį, nepretenduoju į pasisakymą visų ar net dalies signatarų vardu. Savo
politinėmis pažiūromis, taktikos ar net strategijos klausimais esame labai skirtingi.
Man prisimenant įvykius Kovo 11-osios išvakarėse, galbūt kai kam galėjo kilti abejonės, ar būtų toji
Aukščiausioji Taryba priėmusi tokius sprendimus, jeigu būtų žinojusi, kad realų kitų valstybių palaikymą
sulauks dar negreitai? Atleiskite už išsireiškimą – jeigu taip manote, manykime iš naujo. Taip. Neabejoju.
Būtų. Nes tai buvo išmintingas, pasvertas ir būtinas tam momentui ir tai dienai sprendimas. Drąsos ir ryžto
užteko ir kiekvienam atskirai ir visiems kartu.
Bene paskutinio susitikimo su kolega Romualdu Ozolu, vykusio ligoninės palatoje, metu, mes diskutavome,
kokį praėjus tiek daug metų po Nepriklausomybės atkūrimo bendrą politinį pareiškimą galėtų padaryti kartu
visi signatarai.
Supratome, jog bendras politinis sutarimas turbūt sunkiai įmanomas, tačiau vienas teiginys vis dėlto turėtų
būti priimtinas:
„Mes didžiuojamės tuo, kad Lietuva patikėjo mums atkurti Nepriklausomą Lietuvos valstybę“.

M. Kundrotas. Kas užpildys Europą?
Marius Kundrotas, www.alkas.lt
2019 03 22 20:12

Pixabay.com nuotr.

Šiuolaikines europinės politikos strategijas galima skirstyti pagal principą „Daugiau X“. Europos Sąjunga – tai
struktūra, griaučiai, kuriuos galima užpildyti vienokiu arba kitokiu turiniu. Skirtingų valstybių-narių,
politinių grupių ir ideologinių stovyklų vizijose tas turinys – gana skirtingas.
1. Daugiau Europos. Sisteminės Europos Sąjungos politinės grupės – liberalai, konservatoriai-krikdemai,
socialistai, komunistai ir žalieji – pasisako už tai, kad Europa politiniu, kultūriniu ir kariniu požiūriu būtų
atskiras ir vientisas junginys. Atskiras nuo Amerikos, daugiau ar mažiau – nuo NATO struktūros, o taip pat –
kuo labiau centralizuotas valstybių-narių sąskaita. Šią poziciją ypač propaguoja Prancūzijos ir Vokietijos
blokas.
Iš Lietuvos politinių stovyklų Europos Parlamento rinkimuose šiai pozicijai atstovauja Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdis, abiejų partijų socialdemokratai ir Stanislovo Tomo
sąrašas. Tiesa, šių sąrašų europizmo laipsniai ir kryptys kiek skiriasi. Konservatoriai-krikdemai, vis dėlto,
pasisako už NATO ir transatlantinės vienybės išsaugojimą, liberalai ir socialdemokratai tai akcentuoja kiek
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mažiau, o S. Tomo sąrašas labai aiškiai palaiko Paryžiaus-Berlyno poziciją: daugiau Europos – mažiau
Amerikos.
Paradoksalu, bet aršiausiai Rusijos grėsmės korta žaidžiantys ir Kremliaus šalininkų etiketes bet kokiems
oponentams klijuojantys konservatoriai-krikdemai sutaria su atvirai Kremlių palaikančiu S. Tomo sąrašu,
kad Europa turi būti kuo labiau centralizuota. Iš tiesų Europa be Amerikos – tai tik Vladimiro Putino
išsvajotos Eurazijos dalis. Kuo labiau bus suskaldytas transatlantinis Vakarų blokas, tuo Maskvai geriau.
Paradoksalu ir tai, jog daugiau Europos reiškia mažiau Europos. Klasikinė europinė kultūra, besiremianti
krikščioniškąja dora ir tautiniais savitumais, keičiama liberalizmo ir marksizmo mišiniu, o per atsivėrimą
masinei imigracijai iš kitų kontinentų vietinės Europos tautos pamažu keičiamos margaspalve svetimšalių
minia.
2. Daugiau Amerikos. Ši pozicija silpsta sulig Jungtinės Karalystės traukimusi iš Europos Sąjungos. Iš
liekančių Europos Sąjungos šalių ją labiausiai palaiko Lenkija. Politinių grupių spektre daugiausiai šios
pozicijos šalininkų – tarp konservatyviųjų partijų, nors čia ypač reiktų išskirti Vokietijos krikdemus, kurie
norėtų daugiau Europos aukščiau aprašyta prasme.
Iš Lietuvoje keliamų rinkimų sąrašų tokią poziciją skirtingais mastais palaiko Tėvynės sąjunga, Centro partija
ir Vytauto Radžvilo sąrašas. Tiesa, Tėvynės sąjungos lyderių pozicijos europinės integracijos, masinės
migracijos, liberalios demokratijos ir šeimos politikos klausimais artimesnės europistų stovyklai. Sunku
pasakyti, ar šios partijos vadovai patys suvokia, kad gyvena praeitimi, kai Briuselio ir Vašingtono interesai ir
vizijos iš esmės sutapo. Šiandien gilesnė Europos integracija su įvardytais priedais reiškia tik tolimą nuo
Amerikos.
Donaldo Trampo vadovaujamos Jungtinės Valstijos aiškiai stoja konservatizmo ir nacionalizmo pusėn.
Prigimtinė šeima, natūralus lytiškumas, pagarba krikščioniškajai kultūrai, savo gyventojų interesų
pirmenybė ir nacionaliniu suverenumu grindžiama pasaulio tvarka – pagrindiniai Vašingtono darbotvarkės
principai. Briuselyje, kol kas, viskas priešingai – orientuojamasi į globalizmą, liberalųjį marksizmą ir
kosmopolitizmą. Lietuva stovi kryžkelėje – vis labiau vėluojama pasirinkti stovyklą, vaizduojant nei
baltuosius, nei raudonuosius.
Ypač svarbus šiame kontekste NATO klausimas. Briuselio, Paryžiaus ir Berlyno pozicijos – kurti alternatyvią
gynybos sistemą, kuri – be kita ko – gintų ir nuo Vašingtono. Šį kliedesį Lietuvoje palaiko tik vata prikimštas
S. Tomo sąrašas, bet tiek Tėvynės sąjunga, tiek liberalai su socialdemokratais iš esmės eina ta linkme, kuri
anksčiau ar vėliau dėsningai nuves būtent prie to. Rusijos okupaciją atsimenanti karta fiziškai išmiršta, tad
labai tikėtina, jog dar po penkiolikos ar dvidešimties metų pagrindiniu sisteminių Lietuvos partijų taikiniu
taps Amerika.
3. Daugiau Rusijos. Ši pozicija stipriausiai atstovaujama Austrijoje ir Italijoje, kur patriotinės valdančiosios
partijos, deja, kartu yra ir prorusiškos. Austrai šoka su V. Putinu tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme, italai
vaikšto po gatves su marškinėliais, ant kurių pavaizduota Kremliaus diktatoriaus fizionomija. Daugiau ar
mažiau ši pozicija reiškiasi leftistų valdomoje Graikijoje, o subtilesnėmis formomis – Vokietijoje ir
Prancūzijoje. Prancūzų lyderis V. Putiną laiko potencialiu partneriu, o Vokietija per ekonominius ryšius
finansuoja Maskvos režimą ir jo agresiją prieš kaimynines šalis.
Lietuvoje šios pozicijos lyderis – S. Tomo sąrašas, už kurio stovi pats Kazimieras Juraitis, atvirai palaikantis
V. Putiną, Krymo aneksiją ir Donbaso teroristus. Šiame komitete taip pat – žinomas prokremlinis interneto
trolis Gediminas Paplauskas, interneto filmuko „Rusai nepuola“ bendraautorius Šarūnas Puidokas, o rinkimų
sąrašą puošia sukomunistėjęs buvęs laisvės kovotojas Vytautas Kalašnikovas-Šustauskas. Antroje vietoje
pagal prorusiškumo skalę – per apkaltą nušalinto prezidento Rolando Pakso sąrašas, kurio lyderis vizituoja
V. Putiną ir su juo derina Baltijos šalių demilitarizavimo, taigi – ir išstojimo iš NATO planus.
Deja, Europoje prorusiškų pozicijų rasime tiek euroentuziastų, tiek euroskeptikų stovyklose – nuo
Emanuelio Makrono ir Angelos Merkel iki Matėjo Salvinio ir Marinos Le Pen. Lietuvoje sisteminė žiniasklaida,
žinoma, iškelia tik dalies – pabrėžtina, dalies – euroskeptikų prorusiškumą, primesdama jį visiems
tautininkams, nors tiek Lenkijoje, tiek Latvijoje, tiek Estijoje būtent tautininkai yra aršiausi Kremliaus
priešininkai, o Ukrainoje būtent šios krypties jėgos sudaro kovotojų už laisvą ir europietišką valstybę aktyvą.
4. Daugiau Lietuvos… Šioje vietoje galima rašyti daugtaškį, nes daugiau Lietuvos reiškia ir daugiau Latvijos,
daugiau Lenkijos, daugiau Vengrijos… Nacionalinių valstybių suverenumą Europos Sąjungos sudėtyje
labiausiai palaiko Lenkija, Vengrija, Latvija, Austrija ir Italija, ypač – migracijos, šeimos politikos ir tautinės
kultūros srityse.
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Lietuvoje šiai pozicijai labiausiai atstovauja Centro partija, V. Radžvilo sąrašas, ją skelbiasi atstovaujantis R.
Pakso sąrašas, „Tvarka ir teisingumas“, ši pozicija taip pat turi, mažiausiai, du šalininkus Tėvynės sąjungos
sąraše – Audronių Ažubalį ir Rimantą Joną Dagį.
Deja, Tėvynės sąjungoje patriotų pergalė rinkimuose – mažai tikėtina. Didesnė tikimybė, jog jiems skirti
balsai suplauks į bendrą sąrašo kasą, iš kurios dividendus sems tokie politikai, kaip Andrius Kubilius bei
Rasa Juknevičienė, kurių pozicija – daugiau Europos. R. Paksas, vienintelis turintis realių galimybių patekti į
Europos Parlamentą iš viso sąrašo, yra Kremliaus politikos vykdytojas. „Tvarkos ir teisingumo“ partija,
apsivaliusi nuo paksistinio paveldo, žinoma, tapo švaresnė, bet tenka pasigesti aiškios pozicijos Rusijos
sulaikymo klausimu.
Kiti sąrašai – arba euroentuziastiniai, arba išvis stokoja aiškios pozicijos nacionalinių valstybių suverenumo,
šeimos, migracijos, kultūros ir moralės klausimais. Taigi, Lietuvos patriotams lieka, iš esmės, du pasirinkimai
– V. Radžvilo sąrašas arba Centro partija.
Didžiausias V. Radžvilo komiteto privalumas – išskirtinis intelektas, puikios žinios, teorinis pasirengimas. Tai
– intelektualiausias iš visų Lietuvoje keliamų sąrašų. Deja, daugeliui intelektualų ir ypač – filosofų būdinga
perdėta savivertė, kuri trukdo adekvačiai įvertinti savo pajėgumus. Aiškiausia iliustracija – V. Radžvilo
komandos mėginimas perimti tradicines Nepriklausomybės dienos eitynes iš tautininkų ir tautiškų
subkultūrų. Atėjo gal 20 žmonių. Atėjo, pastovėjo, nusivylė ir išsiskirstė. O tautininkai pražygiavo su triumfu.
Rinkimų sąrašas formuotas tuo pačiu principu. Mes sudarome sąrašą, nei su kuo tardamiesi, nei su kuo
jungdamiesi, o Jūs visi tiesiog privalote už jį balsuoti. Bet koks kito sąrašo kėlimas įvertintas kaip diversija.
Atmestas net išmintingas ir geranoriškas Arvydo Juozaičio pasiūlytas sandoris: kad A. Juozaičio grupė remtų
V. Radžvilo komitetą Europos Parlamento rinkimuose, o V. Radžvilo komanda už tai palaikytų A. Juozaitį
Lietuvos prezidento rinkimuose…
Prie tokio radikalaus savo elektorato siaurinimo dar prisideda lėšų problema. Vengdami plėsti savo komandą
centristų, tautininkų, jaunalietuvių ir „juozaitininkų“ kandidatais, „radžvilininkai“ bando savo jėgas faktiškai
be rimtesnio finansinio potencialo. O jo prireiks.
Čia daug stipresnė Centro partijos komanda, prie kurios prisijungė verslininkas Antanas Guoga. Dažnas
tradicinis patriotas šiame asmenyje įžvelgia ir rimtą problemą – anot tokių kolegų, A. Guoga vadovavo
liberalams, pasisakė už homoseksualų „teisių“ plėtrą ir pačiame Europos Parlamente balsavo kaip
standartinis liberalas. Tiesos dėlei reiktų priminti, kad pirmasis liberalų vadovas Lietuvoje buvo V. Radžvilas.
Vengrų tautinis lyderis Viktoras Orbanas taip pat pradėjo kaip liberalas. Liberalu buvo ir R. Paksas.
Pastarasis dabar įsiliejo į Kremliaus šalininkų gretas, bet vidurys tarp šių dviejų kraštutinumų buvo gražus ir
patriotinis.
Žmonės keičiasi. A. Guoga mažai panašus į liberalų dogmatiką. Veikiau tai – jaunas politikas, kuris dar tik
ieško savos tapatybės. Bičiulystė su Romualdo Ozolo įsteigta, o dabar – Naglio Puteikio vadovaujama Centro
partija gali radikaliai pakeisti jo pažiūras. Lietuvių patarlė sako: su kuo sutapsi, tuo ir pats tapsi. Blogiausiu
atveju galima žiūrėti ir taip, jog Centro partija pateikia pakankamai platų kandidatų sąrašą, tad galima
reitinguoti labiau patinkančius.
Optimalu būtų, jei „radžvilininkai“ ir centristai susitiktų Europos Parlamente. Šie rinkimai vargu, ar iš karto
sukels Europoje revoliuciją, tačiau tikrai turės žymios įtakos tolesnėms tendencijoms. Nacionalinis
suverenumas, prigimtinė šeima, tautinė kultūra, senbuvių teisių apsauga, svetimšalių invazijos ir liberalaus
totalitarizmo užkardymas, socialinė sanglauda ir didesnis dėmesys gamtosaugos klausimams – aiškūs
principai, grįžtantys į Europos darbotvarkę. Esminis klausimas – kurioje pusėje bus Lietuva Rinktis Jums
Lietuvos Romuva šiuos metus paskyrė Krivio Jauniaus atminimui

Sveikinimai Gimusiems gegužio mėn. LPS nariams:
Stanislava Urbonienė
Aldona Marija Gedvilienė
TEGU MEILĖ LIETUVAI ŽYDI MŪSŲ ŠIRDYSE!
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GYVENIMO FILOSOFIJA
Tegu kasdieną mus lydi malda: „Viešpatie, suteik mums stiprybės,
kad visi Lietuvos žmonės taptų sveiki, dori, sažiningi, garbingai
laikytųsi duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir savo Tėvynę
Lietuvą.“
REDAKTORĖS ŽODIS
Mieli skaitytojai, mūsų laikraštėlis skirtas visiems Lietuvos žmonėms,
nors senjorams labiausiai. Mes svajojame, kad visi Lietuvos žmonės
mus skaitys, mums rašys ir bus mažas žingsnelis mūsų susivienijimui.
Kaip mes laukiame Jūsų!
Mūsų laikmetis ypatingas: netrukus turėsime Nepriklausomos Lietuvos
Respublikos naują PREZIDENTĄ! Ar nors kiek pasikeis mūsų gyvenimas
į gerą? Tikėkime tuo, tačiau nepamirškime, kad kiekvienas Lietuvos
žmogus atsakingas už visos Lietuvos ateitį! Būkime aktyvūs, kad valdžia
suprastų, kad yra sekama ir vertinamas kiekvienas jos žingsnis, tegu jie prisimena iš kur
jie ir kodėl ten sėdi! Jeigu Lietuvos žmonės nepatenkinti savo valdžia – tai susimastykite,
kokios priežastys tai lemia? Pats laikas, praregėkite, nes tik Lietuvos žmonių dėka Jūs
ten sėdite.
Prisiminkite pagrindinį Visatos dėsnį: „priežasties ir pasekmės dėsnį“ ir gyvenimas
tikrai atsisuks į Jus veidu, o ne taip kaip Jūs visi – Lietuvos Žmonėms atsukate nugarą!
Ketvirtas Mūsų „Auksinio rudens“ numeris Seimūnams nepatiko, o gaila, kad nenori
žinoti, kas vyksta už Seimo durų – LIAUDYJE!
Sėkmės Jums ir laimingo prabudimo!
Atleiskite už pamokymus, tačiau mano amžius ir gyvenimo patirtis, manau, man tai
leidžia...

Ta pačia proga noriu pateikti kelis asmeninius komentarus:
1. dėl Europos Sajungos kariuomenės: Europos sajungos kariuomenė, pagal
Altiero Spineli, nori padaryti Europos Sajungos tautų kalėjimu - kad daugiau nei
viena ES valstybė nenorėtų išstoti iš Europos Sajungos - nori ES padaryti
valstybių kalėjimu, o be to - kiek reikėtų lėšų jos išlaikymui, todėl mes, LTV
turime visais įmanomais būdais protestuoti prieš tokį sumanymą,
2. protestuokime dėl Seimo priimto nutarimo, kad kariniams tikslams Lietuva
turi skirti (kol dar Lietuvoje skurdas) 2,5%! Tai didžiausia nesamonė, niekas to
net nereikalauja ir tai išsigalvojo mūsų valdžia, kad dar labiau nuskurdintų
Lietuvą ir įtiktų Briuseliui.
3. Lietuva - pasienio valstybė- tai sienai ginti tegu prisideda visos
Europos Sajunos valstybės ir taip sumažintų ir tuos 2% ir sumažintų
skurdą Lietuvoje! pagarbiai AMG

MŪSŲ DRAUGAI

21

bernardinai.lt

“LRT”,

„VAKARŲ EKSPRESAS“ ,

„KLAIPĖDA“
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